
Cách thay d ầu phanh (d ầu thắng) 
 
 
Nếu xe ch ạy lâu ho ặc b ị không khí vào, ñây là cách ñơn giản ñể thay d ầu th ắng.  

 
1. Các bạn ñổ dầu thắng tới mức Max ở cái hộp chứa dầu. 
 
2.Lấy một chai nước ngọt rổng bẳng nhựa hay thủy tinh cũng ñược, ñổ dầu thắng cũ vào nửa chai, nếu không có thì ñổ dầu 
mới vào củng ñược, sau ñó lấy một cái ống nhựa mà vừa với cái con ốc ñể xả dầu thắng thoát ra ñược ở trên xe. 
 
3. Các bạn nhớ lúc nào cũng phải ñể ống nhựa này ngập xâu trong chai nhựa ñể không khí không vào trong hệ thống 
thắng. 
 
4. Sau ñó các bạn cắm ống nhựa vào cái con ốc xả dầu thắng( bleeding nipple) theo tuần tự như sau: 

• Xả dẩu thắng bắt ñầu từ cái xy lanh chính( master cylinder) bằng cách ñút ống nhựa vào, mở con ốc xả dầu và 
nhờ một ai ñó ñạp chân thắng từ từ ñến tận cùng sàn xe, giữ chân ở ñó. Các bạn sẽ thấy dầu thắng chạy ra cái 
chai. Các bạn siết ốc ñó lại và kêu người ñang giữ cái chân thắng bỏ ra. 

• Các bạn lập ñi lập lại ñến khi thấy dầu thắng cũ ra hết. 
• Lưu ý là phải ñổ thêm dầu liên tục ở mức Max. 

5.Sau khi dầu cũ ra hết ở cái hộp ñó, các bạn bắt ñầu xả dầu ở bánh xe, vì dầu cũ vẫn nằm ở trong ống dẩn ñến mấy cái xy 
lanh ở bánh xe. 
 
6. CÁC BẠN NHỚ LÀ BẮT ðẦU XẢ DẦU THẮNG Ở BÁNH XE SAU TRƯỚC, NẾU XE Ở VN THÌ TỪ BÁNH XE SAU BÊN 
PHẢI, củng làm như ở trên. ðút ống nhựa vào, mở con ốc xả dầu thắng và nhờ một ai ñó ñạp chân thắng xuống tới sàn xe, 
các bạn sẽ thấy dầu cũ chạy ra. Các bạn nói giữ chân lại ở ñó, và siết ốc lại.Rồi sau ñó lập lại ñến khi thấy dầu mới chạy ra. 
 
7.Các bạn làm tuần tự từ banh xe sau bên phải, rồi bên trái, rồi tới bánh xe phải phía trước, sau cùng tới bánh xe ở ngay tài 

xế. 
 
Sau khi hoàn tất, các bạn kiểm tra bằng cách ñạp nhẹ thắng lúc máy xe tắt cho tới khi 
các bạn cảm thấy chân thắng cứng. 
 
Các bạn giữ ở ñó và ñề máy, các bạn sẽ thấy chân thắng ñi xuống.ðó là các bạn ñã làm ñúng. 
 
Lưu ý: Nếu chân thắng ñạp nhẹ tới gần sàn xe, có nghĩa là không khí ñã lọt vào. CÁC BẠN 
PHẢI LÀM LẠI TỪ ðẦU NHÉ VÌ HỆ THỐNG THẮNG KHÔNG HOẠT ðỘNG NẾU CÓ KHÔNG 

KHÍ LỌT VÀO. 


